
فكأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم علق فرضية اللحية أو اتباعها مبخالفة اوس وكما نقول إن احلكم  الشيخ :

لم بإطالق اللحى فهل هي العلة يدور مع علته وجودا وعدما فلمخالفة اوس أمر الرسول صلى اهللا عليه وس

  فعال من هذه األدلة النقلية العلة خمالفة اوس أم هناك علة أخرى يف إطالق اللحية ?

أي طبعا فيه علة أخرى بس أنا أرجوك أن يعين يكون طريق البحث ما يكون عامي ما يكون فايش  الشيخ :

يد أن تسمع رأي يعين أكرر على مسامعكم الرسالة يكون حمددا أنت هال بتقول يل نريد نسمع رأيك يف ماذا تر 

  اللي قرأا وزيادة مش معقول هذا !

  بإحياز . السائل :

إمنا كما فعلت أخريا يعين تأيت مبثال فهمته مّنا وبقي عندك إشكال تطرحه أما أنه متيع املوضوع معناه  الشيخ :

ك األخري حمدود النطاق أن هذا األمر النبوي بتقول بدنا نسهر الليل كله حول مسألة كهذه املسألة ، فاآلن سؤال

معلل بعلة ترى هل هناك علة أخرى أم ال ؟ هذا سؤال علمي و وجيه ودقيق ، قبل أن ندخل يف موضوع هل 

هو  ( خالفوا اليهود والنصارى )هناك علة أخرى أم ال . وهي موجودة فعال . نقول هل هذا قوله عليه السالم 

يث أنه خيتلف األمر فيما إذا جاء األمر بإعفاء اللحية فقط وبينما جاء متبوعا وال أقول معلال علة هلذا احلكم حب

وبنيت على ذلك أنّه إذا كانت علة فالعلة تدور مع املعلول  ( خالفوا اليهود والنصارى )مبثل قوله عليه السالم 

يف احلديث وبني أن الواقع أنه موجودة  وجودا وعدما هل خيتلف احلكم يف رأيك بني ما إذا مل تكن هذه اجلملة

  هذه اجلملة يف احلديث فيه فرق ؟

  . ...طاملا العلة ذكرت إذا انتفاء العلة بدو ينتفي على أساس هذا احلكم هذا فهمي وقد يكون  السائل :

ما معليش معليش طيب هذه اجلملة فلنسّمها معك وعلى ما نقول حنن مع إخواننا حنن يف سوريا عند الشيخ :

فنحن اآلن جني معك نفرتض أن هذه اجلملة تعليلية األمر هنا ماذا يفيد يف  " اللي ما جيي معك تعال معه "مجلة 

  علمك هل يفيد الوجوب أم يفيد االستحباب !

حنن نقول كما يقول علماء األصول كل أمر يف اللغة العربية يعين الفرضية إال أن تكون قرينة تصرفه عن  السائل :

  ة .الفرضي

  مجيل جدا ، هل هناك قرينة تصرف األمر هنا من الوجوب إىل االستحباب ؟ الشيخ :

  ال هناك ما فيه جمال للوجوب و االستحباب يف أنه حكم أو ال حكم .  السائل :

ال عفوا ما أجبتين و ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ! سؤايل بارك اهللا فيك ، إذا كان علم األصول يقول  الشيخ :

صل يف األمر أنه الوجوب إال لقرينة  طيب ماشني فهل وجدت قرينة هنا تصرف األمر من الوجوب إىل األ



  االستحباب ؟

  ما وجدت لكن وجد األمر مرتبط بعلة ! السائل :

  لس�ى ما جئنا هذه بارك اهللا فيك ؟ الشيخ :

  تفضل .   السائل :

و أنت ذكرت ذلك العلة وجودها يثبت احلكم املعلل  ألن العلة هذه كما هو معلوم لدى علماء األصول الشيخ :

ا وفقداا يزيل احلكم حنن اآلن بدنا نعرف احلكم املقرر شرعا هل هو واجب فإذا زالت العلة زال املعلول أم هو 

مستحب فإذا زالت العلة زال املعلول فإذا إذا زالت العلة زال املعلول قد يكون املعلول هو الوجوب وقد يكون 

  علول هو املستحب واضح هذا الكالم ؟امل

  نعم نعم . السائل :

قبل ما نلجأ إىل اجلملة التعليلية بدنا نفهم أن هذا األمر يفيد الوجوب أم يفيد االستحباب إذا ما زالت  الشيخ :

  العلة فاألمر باق إما على الوجوب و إما على االستحباب .    

  ا كما أمر فالوجوب .هو إذا قطعت العلة فالوجوب قطع السائل :

اآلن حدت عن كالمك وهذه الشغلة طويلة معك ، ألنه تلك الساعة ما قلت هذا الكالم حنن بارك اهللا  الشيخ :

فيك يف جلسة علمية نقصد كما قلت آنفا هو التفاهم و الوصول إىل احلقيقة ليش بتقول اآلن إذا قطع ا ومن 

لح أبدا ألنه هذه مثل من حيط العصا يف العجل  كنا راح منشي نتفق قبل ما قلت هذا إذا قطع ا ال هذا ما يص

شكلتها بإيش إذا قطع يا أخي انقطع املوضوع  ...وإذا أنت حطت العصا بالعجل يعين بالتعبري السوري شكلتها 

نه إما هذا األمر للوجوب وإما لالستحباب إذا مل توجد قرينة فمقطوع أنه للوجوب إذا وجدت قرينة فمقطوع أ

  لالستحباب و اعرتفت حضرتك بأنه ال قرينة !

  ما فيه قرينة فيه علة . السائل :

لسى ما وصلنا بارك اهللا فيك للجملة التعليلية وشرحت لك و أظن ...إذا رجعت حليمة لعادا القدمية  الشيخ :

  أنت موافق .

  نعم . السائل :

  اجلملة التعليلية هلذا احلكم أليس كذلك ؟ الشيخ :

  نعم . ئل :السا

  حنن اآلن نريد أن نفهم هذا احلكم ما هو آللوجوب أم لالستحباب ؟ الشيخ :



  إطالق األمر للوجوب . السائل :

  إذا خليك معي هون بالش العصا يف العجلة ماشي ؟ الشيخ :

  طيب . السائل :

  اآلن هل زالت العلة ؟ الشيخ :

  و اهللا حسب الظاهر لنا أا زالت . السائل :

  ملا ؟ : الشيخ

  لوجود العادة عند اوس أو النصارى أو اليهود و بعض هذه العادات موجودة يعين ! السائل :

إذا كان هناك ماليني من البشر وماليني من املسلمني ويف عندنا عادتني عادة إعفاء اللحية وعادة حلق  الشيخ :

  م أكثر أم الذين حيلقون حلاهم أكثر ؟ اللحية آه ، من حيث الواقع من حيث العدد الذين يعفون عن حلاهل

  بالنسبة للمسلمني اآلن ؟ السائل :

  ال ال . أنا أقول البشر كلهم ألنك ذكرت اليهود والنصارى واوس . الشيخ :

  اللي بيحلقوا أكثر . السائل :

كس هو طيب فأنت ليش جعلتها عادة بالعكس مع أنه األقلية اللي بيحلقوا وليه ما عكست والع الشيخ :

  الصواب ، األكثرون ما دام باعرتافك وأرجوا أن تثبت معي ذا .

  إن شاء اهللا . السائل :

ما دام األكثرون حيلقون واألقلون يعفون ملاذا مل تقل العادة احللق وليس اإلعفاء ألن العربة باألكثرية ،  الشيخ :

الصادقني القليلني نقول عادم الصدق  يعين نقول للناس هل عادم الصدق أم عادم الكذب بنشوف الناس

وبنغض النظر عن عادة اآلخرين وأن اجلمهور الكذب وقلة األمانة و و إىل آخر فبارك اهللا فيك أنا ألفت نظرك 

إذا أنه هنا عاداتان ما نقدر نقول العادة اآلن حددها وإمنا عندنا عاداتان عادة اإلعفاء وعادة احللق وعادة احللق 

كيف حتكم بتعطيل احلكم الشرعي مبجرد أن بعض الكفار وهم األقلون يفعلون ما يفعل املسلمون هي األكثر ف

و املفروض أم هم األكثرون فإذا بارك اهللا فيك ما يصلح أن تقول أن هذه العلة صارت اآلن زائلة فزال احلكم 

وف الناس مبناسبة األعياد واألفراح ال تزال العلة قائمة بشهادتك أنت أن أكثر العامل حليق بل املوضة وأنت تش

بيدخل الواحد وهو نظيف متاما نادر جدا جدا خاصة بالكفار أن تالقي واحد بيهندس حاله بتسريح حليته 

واألخذ من شواربه إىل آخر هلذا أذكرك والذكرى تنفع املؤمنني أن احلديث كما قلت األمر فيه للوجوب واجلملة 

ت أنت وحنن مشينا معك ألنه فيه علة أخرى كما سأذكرها ما زالت هذه العلة أبدا اليت هي مجلة تعليلية كما ذكر 



فنحن ينبغي أن خنالف مجهور اليهود والنصارى موش يعين خنالف فرد  ( خالفوا اليهود والنصارى )مل تزل قائمة 

  فردين ثالثة أربعة .

  ثال .  ال ال فيه طائفة يا شيخ بكاملها تعفي اللحى زي السيخ م السائل :

يا شيخ مثال هذه الطائفة ما تزال داخلة يف القلة اهللا يهدينا و إيّاك ، طائفة حسبك االسم أنت متسيها  الشيخ :

طائفة هذه الطائفة بالنسبة للعامل كله هي قلة ولذلك فال يزال احلديث حمكما بأمره الذي يفيد الوجوب وبتعليله 

  ال تزال قائمة .الذي يفيد استمرار هذا الوجوب ألن العلة 

 ( خمس من الفطرة )ننتقل اآلن إىل هل هناك عّلة أخرى نقول نعم ، لعلك مسعت بقوله عليه السالم  الشيخ :

شو رأيك بكلمة الفطرة هنا ما هو املفهوم عندك على األقل وبالش الدكاترة اللي  ( عشر من الفطرة )وحبديث 

  أنت حتب تشربكنا معهم .

  هم بصراحة فيها .هم أعطو رأي السائل :

  شو رأيك أنت بالفطرة هذه هل جيوز خمالفتها ؟ الشيخ :

فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها أيضا أريد أن أسألك عن توضيح املعىن يف كلمة الفطرة ألنه قبل ما  السائل :

  أعطي رأي ؟

عىن أنت بتفهمه قل يل ال قبل ما تسألين جاوبين بأي معىن أنت تفهم الفطرة ، بساط أمحدي بأي م الشيخ :

... .  

  . ...هي ظاهرة اآلية  السائل :

  امسح يل هل جيوز خمالفة هذه الفطرة ؟ الشيخ :

  ال جيوز . السائل :

  ال جيوز طيب ، فإذا كان من الفطرة إعفاء اللحية شو بتكون النتيجة جيوز حلق اللحية وال ال جيوز ؟ الشيخ :

  ال جيوز طبعا إذا السؤال نعم ال جيوز ؟ ...حنن ال نغري يف الفطرة  السائل :

هكذا بارك اهللا فيك يعين وفر علينا الوقت واملشوار ، إذا هنا علة ثانية و هي أّن إعفاء اللحية من  الشيخ :

الفطرة هب أن الشعوب كلها النصارى واليهود واوس استجابوا لفطرة اهللا املذكورة يف اآلية الكرمية وعفوا عن 

جع احلكم أيل اعرتفنا أنه للوجوب يبطل ألنه احلكم مربوط مع العلة وجودا و عدما زالت العلة زال حلاهم ما بري 

احلكم ؟ ال ألنه علة ثانية لن تزول ما وجد اإلسالم على وجه األرض فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها من هنا 

أو الذين قالوا إن هذه مستحبة أو الذين خيطئ كل الذين كتبوا يف هذه املسألة سواء الذين قالوا بأن هذه سنة 



قالوا سنة عادة وهؤالء أبعد صوابا عن كل هذه األقوال ألم مل ينتبهوا أو انتبهوا وحادوا وأحالمها مر هذا 

احلديث الذي جيعل من الفطرة اليت ال تبديل هلا جعلوها هباء منثورا قال لك عادة يعين إن شئت فعلت وإن 

  شئت تركت .

ال هذه ليست سنة عادية أبدا ، و أنا  ...كما قلنا حنن يف السنن , السنن العادية إن شئت فعلت  الشيخ :

ذكرت مثاال كجواب لسؤالك ما هو الضابط ما هي القاعدة لتمييز السنة التعبدية عن السنة العادية قلت لك أن 

سنن التعبدية وأتيتك مبثال لباس الرسول عليه السالم إذا حض على شيء من السنن العادية خيرج ويدخل يف ال

املثال األقوى بالنسبة لسؤالك أنت األول  ( عليكم بالبياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم )البياض 

هو اللحية ألنه كما قلت العرب كانوا يلتحون كانت عادة عربية على العكس من  ذلك كان اوس وكان 

ه السرية للبوطي الذي ذكرته يف الس السابق أن رجال من اوس جاء النصارى يلتحون ولعلك قرأت كتاب فق

قال رب يعين   ( من أمرك بهذا )إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رسوال من قبل كسرى جاء إيش ؟ ملتحيا قال له 

م حلق فاوس إذا كانوا وال يزالون من عاد ( أما ربي فأمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب )كسرى قال 

اللحية فقلت أنّه أنا ضربت مثاال بلباس البياض هو أقوى مثال ما حنن فيه اآلن ألن العرب كان من عادم إعفاء 

اللحية فالرسول أوال أقرهم ولو كان هذا فقط كنت أنا بقول مع القائلني هذه عادة من شاء فعل ومن شاء ترك ال 

جعلها من الفطرة اليت ال تقبل التغيري والتبديل ما بقي على وجه  . فإنّه أوال أمر ا أمر إجياب كما اتفقنا مث

  . ...األرض مسلم 

و ثالثا و لعّله يكون أخريا إيش رأيك يف تغيري خلق اهللا عّز و جّل دون إذن من اهللا أو رسوله هل جيوز  الشيخ :

  ؟

  ال جيوز , ال جيوز . السائل :

  فإذا هذا تغيري خللق اهللا ! الشيخ :

  . ...الدليل العقلي اللي أنا كنت قلت لك  : السائل

  . ...بس قولك دليل عقلي  الشيخ :

  . ...طيب حلق الشعر  السائل :

  هنا بدنا ندخل يف نقاش معك ليش مسيته دليل عقلي . الشيخ :

  اجتهادي حبت يعين . السائل :

  ث عقلي ؟امسح يل هل استنباط األحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية هو حب الشيخ :



  طاملا اشتغل العقل فيها عقلي هيك فهمي هلا طاملا العقل اشتغل فهي عقلي . السائل :

ما جاوبتين ، استعمال العقل الستنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلة من الكتاب والسنة هذا  الشيخ :

  احلكم الذي نصل إليه يكون عقليا !

  . ...ذا قطعي إذا ظين يف داللته عقلي وإ السائل :

  بيكون عقلي بيصري ظين ؟ ...هذا موضوع ثاين بارك اهللا فيك , اهللا يهديك  الشيخ :

لو أنه الدليل استنباط احلكم الشرعي من دليله التفصيلي لو كان نقليا ملا اختلف العلماء يف ذلك على  السائل :

  بعض املسائل .

  الشيخ: ساحمك اهللا ، أسألك اآلن سؤاال .

  تفضل . السائل :

  األحكام الشرعية قطعية الثبوت ؟ الشيخ :

حسب درجة صحة احلديث ، األحكام ! ال عفوا أنا فّكرت الدليل احلكم ال ليس  ...احلديث املتواتر السائل :

  قطعيا !

  إذا مل يكن قطعيا ماذا يكون ؟ الشيخ :

  . ...طيب إذا كانت قطعية كيف  السائل :

  ك إذا مل يكن قطعية ماذا يكون ؟ما جاوبتين اهللا يهدي الشيخ :

  ظين ظين . السائل :

  طيب فإذا إذا استنبطنا أحكاما من الكتاب والسنة ومسيت أن هذا احلكم ظين شو علينا غري ! الشيخ :

  ما فيه شيء . السائل :

طيب ليش أنت جتادل يف موضوع معروف عند العلماء أغلب األحكام الشرعية ظنية يعين ظن غالب  الشيخ :

ظن راجح مش مبعىن ظن مرجوح ليست قطعية شو بيضرّنا حنن إذا قولك تسميت االستدالل الثالث وهو أنه 

حلق الّلحية تغيري خللق اهللا بدون إذا من اهللا هذا مسيت يل إياها بأنه حكم عقلي شلون حكم عقلي ؟ العقل إذا 

ه بالكتاب والسنة هو اهتدى هدى سعيدا مل يقيد نفسه بالكتاب والسنة ضل ضالال بعيدا وإذا ربط نفسه وعقل

  وهكذا فإذا هو قولك شيء ما مسعناه من قبل أنه جمرد استنباط حكما من الكتاب والسنة تسميه دليل عقلي !

  اجتهادي أنا أعين بالعقل االجتهاد . السائل :

لحوا على ما على كل حال أنت لك اصطالح خاص نقول لك حينئذ تيسري املوضوع لكل قوم أن يصط الشيخ :



  شاؤوا ال مشاحة يف االصطالح هذه احنلت املشكلة .

  جزاك اهللا خريا . السائل :

املهم بارك اهللا فيك خالصة املوضوع املسلمون اليوم شبابا وكهوال شيوخا ودكاترة متساهلون جدا  الشيخ :

مواقعة املنكر منكر لكن بالنسبة هلذا احلكم الشرعي ليس فقط فعال بل فهما وعقيدة ألننا نعلم مجيعا أن 

استحسان املنكر منكر آخر فالذي يرايب مثال إذا توهم أن رباه ال شيء فيه هذا ال ميكن أن نتصّور منه أنه يتوب 

يوما ما لكن إذا عرف أن هذا حرام ال جيوز يرجى يوما ما أن يتوب إىل اهللا عز وجل فمسألة اللحية هذه أوال 

, اخللفاء الراشدون الصحابة أمجعون أكتعون أبتعون ما فيهم حليق للحية أبدا مث نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه 

انزل للتابعني مث األئمة اتهدين ملاذا حنن جنرأ اآلن خنالف هذا السلف كله ابتداء من سيدهم حممد صلى اهللا 

لحية والذين قرروا يف كتبهم أن عليه وسلم إىل األئمة األربعة والذين اتبعوهم بإحسان الذين قالوا بوجوب إعفاء ال

حليق اللحية ال تقبل له شهادة ألم اعتربوا ذلك منهم من هؤالء احللقني فسقا فلماذا خنالف كل هذا اجلمهور 

واهللا عّز وجل يقول هذه اآلية وحدها تكفي فضال عن هذا البحث العلمي اللي قد يعتربه البعض مبا يشبه 

(( مثل ما أنكم تنطقون , لو مل يكن يف املوضوع إال اآلية التالية وهي قوله تعاىل الفلسفة لكنه العلم وإنه احلق 

واآلية األخرى  (( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ))عليه السالم  فليحذر الذين يخالفون عن أمره ))

ى ونصله جهنم (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول

حنن اليوم ال نتبع يف حلقنا للحيتنا سبيل املؤمنني وإمنا حنن نتبع مع األسف الشديد سبيل  وساءت مصيرا ))

الكافرين الذين كل من كان عنده شيء من الثقافة يعرتف معي بأم ملا استعمرونا يف بالدنا استعمرونا وهذا 

دنا وتركونا يف زعمنا أحرارا وإذا بنا ال نزال نعيش مستعبدين استعمار أخطر فكريا وثقافيا فلما خرجوا من بال

منهم فكريا أين كان حلق اللحية من عادة املسلمني أبدا هذه العادة أدخلها األتراك الذين امتدوا غرب أوروبا 

لى أن واحتلوا كثريا من تلك البالد لكنهم مع األسف مل يكن لديهم احلصانة من الكتاب والسنة اليت حتملهم ع

حيافظوا على العادات اإلسالمية فاستحسنوا حلق اللحية واستحسنوا تغيري الّلباس العريب ذا اللباس الضيق الذي 

تنتج منه أمور وأمور تنايف كمال الصالة فتجد الشاب الذي يصلي متبنطال يضطر أنه يعمل حركات يرفع شوية 

فتح من وراء لضيق التفصيل هذا كله من أين جاءنا ؟ جاءنا مث البنطلون عشان الكوية هذه ما تنكسر ورمبا ما ين

من االستعمار الفكري ولذلك فال خالص للمسلمني أبدا إال بأن يعودوا أوال علما وفقها وثقافة إىل الكتاب 

اليوم والسنة مث أن يربوا أنفسهم على هذه الثقافة الصحيحة اليت مل تتأثّر بالوافدات اّليت تفد إلينا وال تزال حىت 

  . ...من الغرب الكافر و هذه ذكرى و الذكرى تنفع املؤمنني إن شاء اهللا تعاىل 



  اخلروج . ...أبو ليلى : شيخنا كأنه خملص من اجليش 

  . ...وبيجوز العكس أيضا ما تعرف  الشيخ :

  كان عندنا يغضب يقول أول ما استفتح يومي مبعصية أحلق حلييت .  السائل :

ربنا يوفقه لطاعة اهللا ورسوله يف كل شيء يف مظهره و يف خمربه يف ظاهره ويف باطنه إن شاء  إن شاء اهللا الشيخ :

اهللا على كل حال الظاهر عنوان الباطن وليس األمر كما يقول بعض الناس من الشباب التائه يقول يا أخي العربة 

وهذا املعىن مأخوذ من  مبا فيه ينضح "" وكل إناء مبا يف القلب صحيح العربة مبا يف القلب ولكن األمر كما قيل 

( أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قوله عليه السالم 

إذا القضية املعنوية الروحية كما يقولون اليوم هي كالقضية املادية البدنية ، ال ميكن أن جتد جسما سليما يف  )

يظهر أثر هذا املرض على ظاهر اجلسد وكذلك بالنسبة للناحية اإلميانية فإذا كان  الظاهر والقلب مريض ال بد أن

اإلميان هو املستقر يف قلب هذا اإلنسان فال بد من أن يظهر على بدن هذا اإلنسان وهذا صريح يف احلديث 

ي ( أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهالسابق 

  ، فنسأل اهللا عز وجل أن يصلحنا ظاهرا وباطنا . القلب )

ما رأيك يعين باخلروح من اجليش إذا كان يؤثر على اإلميان ؟ وكان هذا اإلنسان ال يستطيع أن يقاوم  السائل :

  منكرا ؟

 هذا سؤال ما فيه داع ألن اجلواب معروف لكن هل معىن ذلك أنك أنت يف اجليش اآلن كما يقال الشيخ :

  اختياري وليس إجباري .

  أستطيع اخلروج ! السائل :

  إذا عجل باخلري . الشيخ :

  ولو كان هذا بعدم مرضاة الوالدة ؟ السائل :

هنا جيب أن تنظر إىل واقعك ، الواقع اليوم أن اجليش األردين مع األسف ليس كما يزعم البعض جيشا  الشيخ :

فأنت وأنت تعيش يف  " وصاحب الدار أدرى مبا فيها "  " " أهل مكة أدرى بشعاامصطفويا ، وكما يقال 

اجليش تدري حقيقة هذا القول أن هل هو جيش مصطفوي أم ال . فلو فرضنا أنه كان جيشا مصطفويا حقيقة 

ونرجوا أن يصبح عما قريب حقيقة جيشا مصطفويا إذا افرتضنا أن اجليش صار مصطفويا أي خادما لألمة 

لم حينئذ يكون وجود هذا املسلم يف اجليش طاعة وقربة هللا تبارك وتعاىل فإذا الوالد ال اإلسالمية وللشعب املس

يريد من االبن أن يظل يف هذا اجليش املصطفوي فهو خطأ ألنه كأنه ال يريد البنه أن يقوم بطاعة ربه عز وجل 



حيث  وب مبني من عنوانه "" املكتبأن يكون جندا من جنود اإلسالم أما اآلن واحلالة مع األسف كما نعلم و 

ال يسمحون للمسلم أن يتشبه باملصطفى الذين ينتسبون إليه امسا ويتربؤون منه فعال فيجب حينئذ اخلروج سواء 

واضح  ( ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق )رضي الوالد أو مل يرض ذلك لقوله عليه الصالة والسالم 

  اجلواب ؟

  واضح . السائل :

  شاء اهللا . وإياك إن الشيخ :

يف هذا الزمان الفنت كثرية فاإلنسان يتوب كثريا ويذنب كثريا فيشعر  ...أيضا فيه سؤال آخر يا سيدي  السائل :

  اإلنسان أنه على درجة عالية من النفاق والكذب فما رأيك يف هذا األمر ؟

، الشيطان ال ينصح  ""وجاهد النفس والشيطان واعصهما *** وإن مها حمضاك النصح فام رأيي  الشيخ :

( المجاهد عدوه اإلنسان ولذلك فيجب على كل مسلم أن جياهد نفسه وهواه ولذلك قال عليه الصالة والسالم 

وال جيوز له أن يستسلم هلوى النفس ألن هذا االستسالم سيؤدي به إىل اهلالك ولذلك  من جاهد نفسه هللا )

،والدار اآلخرة   (( ولآلخرة خير لك من األولى ))الدار اآلخرة  املسلم ينبغي دائما أن يتذكر العاقبة أن يتذكر

كما تعلم فيها نعيم وفيها جحيم وهذا اجلحيم يعين فيه أنواع من العذاب ال يستطيع العقل البشري أن يتصوره 

عز يعيش مراقبا هللا  ( ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم )من ذلك مثال قوله صلى اهللا عليه وسلم 

وجل ويف ذلك عصمة له من أن مييل مينيا أو يسارا وأن تتالعب به األهواء والشهوات وقد قال عليه الصالة 

، فمن كان راغبا أن يكون من أهل اجلنة فعليه أن  ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات )والسالم 

  . ...يا اهللا رمحتك  ...جياهد نفسه هلذا احلديث وما يف معناه

  فيه سؤال أخري . جزاك اهللا خريا . السائل :

  أهال وسهال . الشيخ :

جريان القلم على اإلنسان وعمره مثال مخسة عشرا عاما صلى وصام وعمره وعشرون عاما هذه اخلمسة  السائل :

  هل يقضي ما فاته من صالة وصيام ؟

ا سأل عن الرو  الشيخ :
ّ
اتب هل تقضى فكان اجلواب الرواتب أظن هذا سبق اجلواب آنفا مع اجلزائري هذا مل

تعامل معاملة الفرائض فالفرائض اليت خيرجها من املكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه ال ميكن 

( من نسي صالة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها ال كفارة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقول ...قضاؤها

نا تذكر يف هذه الساعة أنه مل يصل الظهر ذهوال ونسيانا فعليه اآلن ساعة لو فرضنا أن إنسا لها إال ذلك )



إذا من كان ناسيا للصالة وتذكرها فعليه اآلن أن يصليها فإن مل يفعل وقال   ...التذكر أن يباشر ويقضي املنسية 

الصالة املنسية وقت يف مهل فيما بعد نصليها أبدا ، وقتها هذه  ...كما يقول بعض العامة هذه صالة راح وقتها 

التذكر هلا أو االستيقاظ هلا فإذا مل يصلها يف وقت التذكر فراحت عليه  وكما نعلم مجيعا كل صالة من الصلوات 

اخلمس هلا وقت متسع أضيق األوقات هو صالة املغرب مع ذلك يف حنو ساعة فإذا املصلي التهى عن هذه 

ون عذر شرعي فحينئذ ال كفارة هلا ألنه مل يصلها يف وقت الصالة يف مدة ساعة من الزمن حىت خرج وقتها د

التذكر إذا كان الصالة املنسية واليت نام عنها حني تذكرها قال عليه السالم فهذا وقتها فإذا مل يصلها فال كفارة 

ه هلا فما بالك الصالة اللي وقتها ساعة من الزمن وهو ال يصليها يف هذا الوقت فهذا ال ميكنه أن يقضي هذ

 (( إن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))الصالة كما قلت لك أوال إىل األبد ألن اهللا عز وجل يقول 

شو معىن موقوتا أي مؤقتا األول واآلخر فلو ترك األمر لرغبة املصلني خاصة الذين غلبت عليهم حب الدنيا 

 ن الصالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))(( إواالنشغال ا واالنكباب على مفاتنها تعطلت هذه اآلية 

( من ولذلك فيجب على املسلم أن يتذكر بالغ إمث إضاعة الصالة وإخراجها عن وقتها كما قال عليه السالم 

، كأنه احرتق بيته وأهله شوف أّديش املصيبة ألنه ضيع صالة  فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله )

  القضاء ؟واحدة وضحت لك مسألة 

  جزاك اهللا خريا . السائل :

ما فيه قضاء إال بعذر النوم أو النسيان مث هذا العذر حني التذكر ال بد من اإلتيان بالعبادة فإذا متاهل   الشيخ :

  كمان ذهب وقتها .

  وصيام رمضان كذلك ؟ السائل :

أما هو ليس  م آخر ))(( فمن كا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أياو صيام رمضان كذلك  الشيخ :

  مبريض وال هومسافر فيستهني حبرمات اهللا ويأكل ويشرب والناس صائمون فهذا أيضا ال يستطيع القضاء .


